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 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 BIM 1401/1/29آشنایی با علم  1
آقای مهندس ناصری 

 جهرمی
 هاکلیه رشته

 1401/2/5 آشنایی با مهندسی نور و روشنائی و استانداردهای روز دنیا 2
آقای مهندس ناصری 

 جهرمی
 تاسیسات برق

 عمران آقای مهندس پارسا 1401/2/20 بخش اول -خدمات نظارت بر اجرای ساختمان مروری بر قوانین و الزامات ارائه  3

4 V-Ray 5 for 3ds Max 1401/2/26 
آقای مهندس 

 فاروقی
 معماری -عمران 

 آقای مهندس بهمنی 1401/03/02 تجاری –های مسکونی ها و مجتمعضوابط گازرسانی به محوطه 5
تاسیسات 

 مکانیک

 1401/03/03 صفر تا صد -  Revitنرم افزار  6
خانم مهندس 

 حسنلی
 معماری

 عمران آقای مهندس پارسا 1401/3/04 بخش دوم -مروری بر قوانین و الزامات ارائه خدمات نظارت بر اجرای ساختمان  7

 DIALux EVO 1401/03/09افزار تخصصی طراحی و مدلسازی با نرم 8
آقای مهندس ناصری 

 جهرمی
 تاسیسات برق

9 
ها و محاسبات جویی در مصرف انرژی در ساختمانصرفهآشنایی با ضوابط و مقررات 

 مربوط به آن
1401/03/17 

آقای مهندس کاشف 

 حقیقی
 معماری

 هاکلیه رشته آقای مصالیی 1401/03/17 نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی 10



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 1401/03/17 ارائه گزارش در خصوص سامانه شفافیت نظارت 11

آقای مهندس 

خانم  -پور خواجه

 بهشتی

 هاکلیه رشته

12 
اصول اولیه شغل نظارت و طراحی تأسیسات برقی و شیوه فرایند کار در انجام پروژه 

 ساختمانی
1401/03/18 

آقای مهندس 

 یداللهی
 تاسیسات برق

 Carrier 1401/03/25آموزش نرم افزار  13
آقای مهندس 

 شاهیحسن

تاسیسات 

 مکانیک

 1401/04/01 هاساختمانرونده در خرابی پیش 14
آقای دکتر هادیان 

 فرد
 عمران

 Autodesk Revit MEP 1401/04/06افزار تخصصی طراحی و مدلسازی تاسیسات با نرم 15
آقای مهندس ناصری 

 جهرمی
 تاسیسات برق

 تاسیسات برق آقای مهندس مومن 1401/04/09 های نیرو، اتصال زمین و همبندیمباحث کاربردی سیستم 16

 1401/04/11 اصول گزارش نویسی در نظارت معماری 17

آقایان مهندس 

 -پوریان علی

 پژوهش

 معماری

 تاسیسات برق آقای مهندس مومن 1401/04/16 تاسیسات برقی -ای نویسی و نظارت حرفهگزارش 18

 عمران آقای دکتر موسوی 1401/04/21 های سیمانیای با فناوری کامپوزیتای دیوارهای غیرسازهمحاسبات مهار لرزه 19

 هاکلیه رشته آقای مهندس پروا 1401/04/22 اقتصاد مهندسی در ساختمان 20

 1401/04/23 دفتر نمایندگی شهرستان کازرون -مقررات ملی ساختمان  9مروری بر ضوابط مبحث  21
آقای دکتر 

 جوانمردی
 عمران



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 1401/04/25 ایمنی شهر و توسعه پایدار  22
آقای مهندس 

 پورمختار
 شهرسازی

 1401/04/26 های تیرچه بلوکنکات اجرایی، نظارتی و طراحی سقف 23
آقای مهندس رئیس 

 کریمیان
 عمران

 1401/04/30 نکات طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان 24
آقای مهندس 

 فخارزادگان

تاسیسات 

 مکانیک

 1401/04/29 دفتر نمایندگی شهرستان کازرون -مقررات ملی ساختمان  8مروری بر ضوابط مبحث  25

آقایان دکتر نجفقلی 

مهندس  -پور 

 پورخواجه

 عمران

 Chaos Vantage 1401/05/03نرم افزار  26
آقای مهندس 

 فاروقی
 معماری

 1401/05/04 های مسکونیساختمانهای اطفاء حریق در بررسی الزامات سامانه 27
آقای مهندس 

 اسالمی
 تاسیسات برق

 1401/05/08 ای برای معمارانهای سازهآشنایی با سیستم 28
آقای مهندس شهرام 

 زارع
 معماری

 1401/05/18 ایمهار دیوارهای غیرسازه 29
آقای مهندس رئیس 

 کریمیان
 عمران

 هاکلیه رشته آقای مهندس پارسا 1401/05/24 نویسینکات حقوقی در گزارش 30

 1401/05/26 بتن آماده 31
آقای مهندس 

 نژادفخرائی
 عمران

 عمران آقای دکتر بنان Revit Structure 1401/06/29افزار آشنایی با نرم 32



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

33 
های بتن نکات ویژه در طرح و اجرای سازه -های ساختمانی پست در سازهبررسی وال

 آرمه
1401/07/07 

آقای دکتر محمد 

 بنان
 عمران

 برق آقای مهندس مومن 1401/07/17 های تاسیسات برقی مطابق با مقررات ملی ساختمانالزامات تست 34

 مکانیک آقای مهندس بهمنی 1401/07/25 1401مقررات ملی ساختمان بر اساس آخرین ویرایش سال  17تغییرات مبحث  35

 1401/08/08 1401مقررات ملی ساختمان بر اساس آخرین ویرایش سال  17تغییرات مبحث  36
آقای مهندس 

 خشنودی
 مکانیک

 1401/08/14 ای و ایمنی جهت اخذ پایان کار برای مهندسین ناظر گازفرآیند بازرسی دوره 37
مهندس آقایان 

 جعفرزاده -نوروزی 
 مکانیک

 1401/08/18 هاهای معماری و ضوابط گازرسانی در ساختمانچیدمان گاز در نقشه 38
آقای مهندس 

 فرامرزی
 مکانیک

 1401/08/22 های معماریکنترل ضوابط گازرسانی در نقشه 39
آقای مهندس 

 جاهدی
 مکانیک

 1401/09/14 افزار فوتوشاپآموزش نرم 40
خانم مهندس 

 حسنلی
 معماری

41 
مقررات  8کالفدار مطابق با آخرین ویرایش مبحث ها با مصالح بنایی ضوابط ساختمان

 ملی ساختمان
1401/09/16 

آقای مهندس 

 خاکزاد
 عمران

42 
های های اطفاء حریق ساختمانمحاسبات هیدرولیک و نکات اجرایی برای سامانه

 بلندمرتبه
1401/09/27 

آقای مهندس 

 فخارزادگان
 مکانیک

43 
 10های فوالدی بر اساس ویرایش جدید مبحث الزامات ساخت، نصب و کنترل سازه

 مقررات ملی ساختمان )ویژه ناظرین عالیه(
 عمران آقای دکتر افتخار 1401/10/07



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 1401/10/10 های صنعتیآشنایی با فرایند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان 44
آقای دکتر قائدیان 

 رونیزی
 عمران

45 
 10های فوالدی بر اساس ویرایش جدید مبحث الزامات ساخت، نصب و کنترل سازه

 مقررات ملی ساختمان 
 عمران آقای دکتر ساالری 1401/10/14

 1401/10/29 ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل 46
آقای مهندس 

 ایزدجو
 هاکلیه رشته

 هاکلیه رشته خانم بهشتی نژاد 1401/11/02 نام آماده به کاریپاسخگویی به سواالت نحوه ثبت 47

 مکانیک آقای مهندس مربی 1401/11/16 های سامانه گازالزامات طراحی نقشه 48

49 
مقررات ملی  10های فوالدی طبق ویرایش جدید مبحث نکات نظارتی در اجرای سازه

 ساختمان
 عمران آقای دکتر ساالری 1401/11/18

 1401/11/24 آشنایی با مباحث حجم سازی، پله و نکات پیشرفته در نرم افزار رویت 50
خانم مهندس 

 حسنلی
 معماری

 1401/11/24 و بلندمرتبهسامانه های اطفاء حریق و تهویه پارکینگ برای ساختمانهای معمولی  51
آقای مهندس 

 فخارزادگان
 مکانیک

 BIM 1401/11/26ویکرد )سازه، معماری، تاسیسات( در ر Revitافزار نرم 52

آقای دکتر بنان، 

آقای مهندس ناصری 

جهرمی، خانم 

 مهندس حسنلی

 هاکلیه رشته

53 
شنایی )داخلی، بیرونی، اضطراری، ...( مبتنی بر استاندادرهای روز دنیا مهندسی نور و رو

 و اصول نورپردازی نما
1401/11/30 

س ناصری آقای مهند

 جهرمی

 -مکانیک  -برق 

 معماری



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

54 
مقررات ملی  9های مجوف بر اساس ویرایش جدید مبحث ضوابط طراحی و کنترل دال

 ساختمان
1401/12/04 

آقای دکتر 

 جوانمردی
 عمران

 برق آقای مهندس مؤمن 1401/12/07 نویسی تاسیسات برقیمبانی حقوقی نظارت و گزارش 55

 عمران آقای دکتر سعادت 1401/12/09 شناسی و تفسیر نتیاج آزمایشگاهی سیمانسیمان 56

 1401/12/14 های خودترمیم شونده و مزایان آنآشنایی با بتن 57
آقای دکتر برادران، 

 پورآقای دکتر صادق
 عمران

 عمران آقای مهندس پارسا 1401/12/24 های صنعتیساختماننکات تکمیلی نظارت بر اجرای  58

 


